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:EDS vroeg werd te Leiden de dienst in de hoofdkerken 

door orgelspel opgeluisterd. In de sint Pieterskerk ge- 
schiedde dit reeds in 1402, in welk jaar Mr. CLAES 

BOERKEN tot organist werd aangesteld 1), nadat Mr. WILLEM 

een korten tijd het orgel belangeloos had bespeeld2), en 

in de sint Pancraskerk wordt zelfs reeds in 1389 een 

orgel vermeld en in 1422 een organa campanilis naast 

een organa maior3). In de Vrouwenkerk werd omstreeks 

1453 door de kerkmeesters een klein orgel naast het groote orgel aangeschaft4). 

Bij verschillende diensten vindt men orgelspel bedongen, o. a. in en 1510 
in de sint Pieterskerk, en in 1446, 1447 en 1472 in de sint Fancraskerk5), en 

zelfs de kloosterkapel van Rodenburg onder Zoeterwoude bezat een orgel, aan 

het klooster vermaakt door een oud-koster uit Leiderdorp6). 

1) Stedeboek 279 vs. 2) Zle mijn artikel over: Rekeningen uit de bouwperiode van de sint Pietera- 
kerk te Leiden, in Bijdr. voor de Geschied. van het Bisdom Haarlem. 

3) Zie mijn artikel: De sint Pancras te Leiden, in Leidsch Jaarboel:je 1917 bli. 30. 
Zie den door mij uitgegeven Inventaris van de kerken te Leiden. Regest no. 660. 

5) Aldaar. Regesten nos. 351, 477, r3W, 1866 en ao38. 
') Zie den door mij uitgegeven Inventitris van de archieven der klooslers te Leiden I bla. 

._ 
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Verschillende namen van organisten te Leiden uit de t 5e en 16e eeuw 

zijn in de oude bescheiden vermeld en de Leidsche orgelmaker CLAES GERIJT 

CLAESZZ., in 1479 in het Stedeboek genoemd, stond ook buiten de stad zoo 

goed bekend, dat hem in 1487 het vermaken van het orgel in de Hofkapel te 

's-Gravenhage werd opgedragen. 
Toen de orgels van de twee hoofdkerken na de beroerten in slechten 

staat verkeerden, schijnt er echter te Leiden zelf geen orgelmaker bestaan te 

hebben, die bekwaam werd geacht om de orgels weder goed bespeelbaar te make. 

De kerkmeesters traden in onderhandeling met Mr. PIETER JANSZ., "orgaen- 

maecker" te Utrecht, en 21 i Juni 1582 verleende het gerecht zijne goedkeuring 
aan het hierbij afgedrukte contrakt, hetwelk eene bijzondere waarde ontleent aan 

de gedetailleerde beschrijving van het orgel, dat kort v66r de beroerten door 

mr. PIETER zelf voor de kerk was vervaardigd. Uit het contrakt blijkt, dat toen 

ook een "cleyn werxken" door hem voor de kerk was aangenomen. 

Het contrakt luidt: 

"Gehoort t wedervaren van J. VAN HOUT, secretarijs, als dat JACOP 
ANTONISZ. HOBBE FLORIJSZ. ende GIJSBERT DIRCZ. COOL cnde DIRC VAN DER 

GRAFT, kercmeesteren, opten XVen junv XVc LXXXII onder t behagen van 

Schout, Burgemeesteren ende Gerechte overgekomen waren mit Mr. PIETER, 

orgaenmaecker van Uytrecht, omme te repareren twerc staende in de Pancraes- 

kerc over de plaetse, die men de sacristie plach te noemen, by hem eertijts ge- 
maect ende g£duyrende de voorleden beroerten vernielt, waerinne van outs geweest 

zijn ende by hem hermaect zullen werden de naervolgende registers eerst een 

prestant luydende VI voeten van fijn Engels tin, dubelt van t benedenste G 

solvent heel uyt spreeckende, noch een octaef van III voet, noch een mixtuer, 
noch een scharp, welcke IIII registers een goet principael maecken zullen, wel 

luydende ende snydende alst voorgaende geweest heeft. Noch een liolpijp, luy- 
dende zes voet. Noch een fluyt van III voet. Noch een gemsenhoorn van ander- 

halve voet. Noch een schuflet. Noch een asaet. Noch een trompet van VI voet. 

Noch een sic, (?) alles t voorwerc van boven. Vorder in de borst een quinte 
dee van VI voet, een fluytgen van anderhalve voet, een schalmey van III voet, 
een cromhoorn van zes voet ende voor t pedael een trompet van VI voeten 

ende een toirseyn van zes voeten. 

Voorts dat hy de blaesbalgen van goet coeyenleer zal verleeren ende alle 

de secreten goet ende perfect op zal leveren, zoo zy voergaende zijn geweest, 
waervoren de kercmeesteren belooft hebben vijfhondert zeventich gulden, ter 

mindernisse van welcke penninghen hy onderhouden zal de hondert gulden, hem 
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meester PIETER van den kercmeesteren van sint Pancraes voor de beroerten 

aengetelt ter reeckening van zeecker cleyn werxken, dat hy in de voorscreven 

kerc over t capittelhuys zoude hebben gestelt, waermede tzelve verdrach ten 

wederzyder. vernieticht wert. 

Zullen voorts betalen L gulden binnen vier weecken, L gulden Kersmisse 

XVc LXXXII eerstcomende, hondert gulden ten opleveren van t werc, t welc 

ten langsten Paesschen LXXXIII zal zijn, ziecte ende andere notelicheyden 

uytgesondert, ende de rest op twee kersdagen daeraen volgende, telckeli de helfte. 

Vorder zal meester PIETER t werc een jaer lang onderhouden, overcom- 

mende tot coste van de kerc ende voor de voorgenoemde C gulden ende II mael 

vijftich gulden zal hy tot borch stellen WILLEM WiLLEMSZ. OUWELAND, brouwer 

in de Lelye. Ende hebben schout, burgemeesteren ende gerechte de voorscreven 

overeenkomste bewillicht ende bevesticht." ij _ 

Het werk viel niet mede en Mr. PIETER zag zich genoodzaakt om eene 

extra vergoeding te vragen, "mitsdien dat secreet bedurven was ende zulx geheel 
vernieuwt hadde moeten werden, daerover hy wel, behalve costen, vijf weecken 

onledich hadde geweest"2). Den y Juli 1583 werd daarop besloten om hierover 

nader met den orgelmaker te onderhandelen. 

De opdracht schijnt tot aller tevredenheid te zijn uitgevoerd en ook de 

na-rekening schijnt niet tot moeilijkheden geleid te hebben, want reeds enkele 

wekcn later, i i Augustus z 583, werd aan Mr. PIETER eene nieuwe opdracht 

verstrekt, gelijk uit de volgende aanteekening blijkt. 

"t Groot Orgacn van St. Pieters. 

Opt vertooch van de kercmeesteren, dat zy onder tbehagen van die van 

den gerechte overgecomen waren mit meester PIETER, orgaenmaecker, omme 

tgroot orgaen van sint Pieters gaende te maecken, hebben daervoor beloift VIc 

gulden te betalen, gereet C gulden, op II jaren telcken IIc gulden ende tIIIde 

jaer Ic gulden, verzouckende approbatie. Es daerinne bewillicht, indien de kerc- 

meesteren middel hebben van betalen; indien niet, es afgeslagen.3)" 

Na oplevering van dit werk werd den iS November 1585 aan 2\lr. PIETER 

JANSZ, het verder onderhoud van beide orgels opgedragen voor eene rente van 

18 Carolusgulden, welk onderhoud later overging op zijnen zoon DIRC PIETERSZ. 

1) Gerechtsdagbock A, ai Juni i58a fol. 164 
2) Gerechtsdagboek A. 27 Juni 1583 fol. 219 vs. Den 17 Juni 1 583 werden de gecommitteerden benoemd 

om het orgel op te nemen (aldastr fol. 217 vs.) 
3) Gerechtsdagboek A, ii Augustus 1583, fOl. z27. 
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te Utrecht, die echter in 1604 bezwaar maakte om naar Leiden over te komen, 
daar hij gevaar liep om gearresteerd te worden wegens cen geschil met de lood- 

gieters aldaar. Den 13 Maart 1624 werd een contrakt over het onderhoud gesloten 
met Mr. JAN JACOBSEN, ook orgelmaker te Utrecht, voor 36 Carolusgulden per 
jaar, en hem werd in 1623 het vermaken van het positief van het groote orgel 
in de sint Pieterskerk opgedragen voor 85o gulden en in 1629 dat van het 

kleine orgel op het koor aldaar voor 200 gulden en een vat bier. 

Over de bovengenoemde orgelmakers kan ik nog het volgende melden 
dank zij de mij welwillend door Mr. S. MULLER FZN. uit de Utrechtsche 

ningen verstrekte gegevens. 
Mr. PIETER JANSZ. genoot de eer van verschillende opdrachten voor de 

orgels in de Utrechtsche kerken. In 1567/69 werd hem eerst 160 en daarna nog 
20 en 75 gulden betaald voor het herstellen van het orgel in de Buurkerk te 

Utrecht, dat "mecstendeels gebroken ende ontsteelt was", en in ?5761?? 20gulden 

"van het orgel te r;fioveren". In 1574/75 verwerkte hij 12 gulden aan het orgel 
van het sinte Catharinaklooster en ontving hij met JAN JACOBSZ., den ook te 

Leiden vermelden orgelmaker, 68 gulden voor het vcrmaken van het orgel in 

de Nicolaaskerk, en in 1575/6 nog eens 30 stuiver voor het "accorderen" hiervan. 

In 1579 genoot hij 8 pond voor het accordeeren van het orgel bij de Minne- 

broeders. Een uitvoeriger post in de rekening van de Buurkerk over 1 s8 Ij2 luidt aldus : 

,,Den 22 Juny 81 hebben die kerkmeesters aenbestaeyt mr. PETER JANSZ., orgel- 

maker, te doen die reparatie van sekere positijfi, van 3 voet, ende het groot 

orgel der voorsz. kercke, volgende sekere contrakt, daervan gemaeckt, omme 

deselve also te helpen ende voorsien, alsof sy nieuw waren, ende seer goet ende 

oprecht gelaudeert ende opgenomen soude werden, by kennisse van meesters, by 
de kerkmeesters te nomineren, ende voor al 't selve betaelt 250 gl. Item gegeven 
mr. PETER JANSZ. die orgelmaker sijn soon, van het cleyn orgel ofte posityf," etc. 

In 158? 1 werkte hij aan het klokkenspel voor het stadhuis te Utrecht, 
doch na 1582 wordt zijn naam in de Utrechtsche rekeningen niet meer vermeld 

en in 1583 treedt zijn zoon hiervoor in de plaats, die ook reeds in 1581 wordt 

genoemd. Uit de Leidsche stukken zagen wij, dat hij aldaar in 1582 en 1583 werkzaam 

was en in 1585 nog eene opdracht ontving voor het onderhoud van het orgel. 
Over mr. PIE'rER JANSZ. zijn verder geene bijzonderheden bekend. Hij is 

niet te verwarren met den gelijktijdig te Utrecht werkzamen PETER WYBORCI-I? 
die in i s6?178 in de rekeningen der Utrechtsche Buurkerk met MICHIEL VAN 

GRAENENBURCH wordt vermeld als degeen, die het door Mr. PIETER JANSZ. ver- 

maakte orgel "opnamen ende goet gekregen hebben". 


